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TEMATY :

 Zakres robót w gminie
w 2013r.
 Finansowanie oświaty
na terenie gminy Goworowo.
 Zmiana systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Niech zmartwychwstały Chrystus
napełni serca miłością i pokojem,
niech przemieni każdy smutek w radość,
każdy płacz i zmartwienie w szczęście i nadzieję.
Wesołych Świąt życzy Wójt Gminy Małgorzata Maria Kulesza
oraz Rada Gminy Goworowo.

P RACA NAD HERBEM G MINY G OWOROWO
Gminna Biblioteka Publiczna w
Goworowie 16.01.2013 r. zorganizowała drugie posiedzenie komisji do spraw
wyboru herbu.
Komisja zebrała się w następującym składzie:
1.Kuczyńska Barbara - kierownik GOKSiR,
2. Kosiorek Piotr - nauczyciel historii,
3. Łazicka Karolina - Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo,
4. Cichowski Jerzy - mieszkaniec Goworowa,
5. Niechoda Michał - nauczyciel historii,
6. Drabot Krystyna - emerytowany nauczyciel,
7. Mulawka Antoni – Sekretarz Gminy.
W/w komisja zapoznała się z trzema propozycjami i wydała pozytywną opinię o
przedstawionych projektach, kierując się
przede wszystkim odniesieniami histo-

rycznymi. Na sesji 30.01.2013 r.
spośród czterech propozycji ( jedna została nadesłana przez mieszkańca gminy Goworowo), wybrano
dwie, które zostały poddane pod
internetowe głosowanie mieszkańcom gminy. Mieszkańcy oddając
głos na jedną z propozycji, mogą
wpłynąć na ostateczną decyzję wyboru naszego herbu przez Radę
Gminy.

 Gmina Goworowo
nadal szuka oszczędności.
 Służba zdrowia na miarę XXI wieku.
 Prawdziwy „Duch karate” sukces uczniów
ZS Nr 1 w Goworowie.
 Stypendium Prezesa
Rady Ministrów dla
uczennicy ZSP w Goworowie.
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D RODZY MIESZKAŃCY GMINY G OWOROWO
W poprzednim wydaniu
biuletynu przedstawiłam Państwu sprawozdanie z realizacji
budżetu z 2012 roku. Obecnie
pragnę Państwu przedstawić
zakres robót, zaplanowanych
na 2013. Należy mieć świadomość, że nasze możliwości inwestowania są ograniczone ze
względu na obostrzenia w stosunku do samorządów i ograniczenia możliwości zadłużania
się poprzez konieczność spełniania odpowiednich wskaźników przy ustalaniu budżetu.
Konieczna jest ciągła analiza
wydatków, którą jak rokrocznie
przedstawiam Radzie Gminy.
Inwestycje w gminie Goworowo
w 2013r.
1. W roku 2013 Gmina Goworowo przystąpi do ostatniego etapu wodociągowania obszaru
gminy. W ramach inwestycji
„Rozwój gospodarki wodnościekowej w dolinie rzek Orz i
Narew poprzez budowę sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Goworowo” wybudowana zostanie
sieć wodociągowa w miejscowościach Dzbądzek, Zaorze i
Jurgi oraz włączeniami do istniejącej sieci w miejscowościach Czarnowo (przejście sieci pod drogą krajową nr 60
Ostrów Mazowiecka - Różan Maków Mazowiecki - Ciechanów - Płock – Kutno) i Kunin
(przejście sieci pod rzeką Orz).
Po
wykonaniu
inwestycji
wszystkie miejscowości gminy
Goworowo będą posiadały infrastrukturę wodociągową. W
grudniu ubiegłego roku została
podpisana umowa o dofinansowaniu tej inwestycji ze środków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Na budowę wodociągu zaplanowano w budżecie Gminy
kwotę 1,6 mln złotych.
W dniu 15 lutego 2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na
budowę sieci wodociągowej
we wsiach Jurgi, Zaorze i Dzbądzek wraz z zasileniami z
Czarnowa i Kunina. Przetarg
wygrała firma Zakład Usługowo – Handlowo - Produkcyjny „HYDRO-MET”, 87-600
Lipno, ul. Ogrodowa 41 za
kwotę 697 023,45 zł. Umowa
z Wykonawcą została podpisana 1 marca br. Wykonawca
przystąpi do budowy po ustabilizowaniu się warunków
pogodowych.
Budowa sieci wodociągowej jest pierwszym etapem
inwestycji pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej
w dolinie rzek Orz i Narew
poprzez budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
Goworowo”, która zostanie
dofinansowana z funduszy
unijnych w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2. Gmina Goworowo zamierza także partycypować w
kosztach zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Turzyn
– Brańszczyk – Niemiry –
Knurowiec – Długosiodło –

Goworowo – Ostrołęka”. Zamierzamy wesprzeć Starostwo Powiatowe w Ostrołęce kwotą 900
tys. złotych na dokonanie gruntownej modernizacji tej drogi na
odcinku Żabin – Goworowo.
Dzięki temu dofinansowaniu
oraz przekazanej w roku ubiegłym kwocie 670 tys. złotych na
przebudowę
przedmiotowej
drogi na odcinku Gierwaty – Żabin mieszkańcy naszej gminy
otrzymają możliwość korzystania z wysokiej klasy, bezpiecznego dojazdu do Ostrołęki. W
ramach tego działania wykonana zostanie także ścieżka rowerowa.
3. Planowana jest również przebudowa drogi we wsi Grodzisk.
Droga gminna, zniszczona podczas budowy kanalizacji sanitarnej, zyska nową nawierzchnię
żwirową, która będzie stanowić
podbudowę pod ułożenie w niedalekiej przyszłości asfaltu. Na
realizację inwestycji Gmina będzie ubiegała się o pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w
ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
4. W dniu 11 lutego 2013r. złożono wniosek w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Goworowo”. Wniosek został
przekazany do Warszawy, gdzie
trafi pod ocenę Zarządu Funduszu.
Ciąg dalszy na stronie 3 —>
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W przypadku pozytywnej oceny i zabezpieczenia przez Fundusz odpowiednich środków
finansowych, z terenu gminy
odebranych zostanie ponad
260 ton eternitu dachowego,
zawierającego
azbest.
WFOŚiGW
w
Warszawie
udziela dotacji w wysokości
100% wartości zadania.
5. Kolejnym działaniem prośrodowiskowym będzie przygotowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który powstanie przy
bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie. Konieczność stworzenia takiego
punktu określają nowe przepisy o gospodarowaniu odpadami. Jego szacunkowa wartość
to 200 tys. złotych.
6. Gmina Goworowo otrzymała z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w
Warszawie refundację środków finansowych za prawidłową
realizację
inwestycji
„Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Goworowie w ciągu ulic: Ostrołęckiej, Szkolnej, Głowackiego i
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Księdza Dulczewskiego” w
kwocie 484 516,00 zł. Zadanie
było realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013.
W ramach mniejszych
inwestycji zostały zaplanowane:
- Przebudowa placu zabaw przy
ZS Nr 1 w Goworowie w ramach
rządowego programu „Radosna
Szkoła”. Na terenie szkolnym powstanie nowy, duży plac zabaw z
nawierzchnią bezpieczną dla
dzieci o powierzchni minimum
500 m²;
- Budowa oświetlenia ulicznego
w Ludwinowie – w miejscowości
powstanie linia oświetleniowa
oraz zostaną zainstalowane lampy
uliczne
na
obecnych
i częściowo dobudowanych słupach;
- Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Goworowie – z uwagi na zaplanowaną
przeprowadzkę lekarzy rodzinnych do nowej siedziby przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń pierwszego piętra
pod kątem adaptacji budynku

na siedzibę Gminnego Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Goworowie. Dzięki temu
zrezygnujemy z wynajmu
pomieszczeń Telekomunikacji Polskiej oraz w pełni wykorzystamy obiekt gminny
przy ul. Ks. Dulczewskiego.
- W bieżącym roku prowadzone będą także prace przy
tworzeniu projektów budowlanych dla inwestycji,
zaplanowanych do realizacji
na
kolejne
lata,
tj.
na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach
Czernie – Jemieliste – Kaczka, Daniłowo – Smólnik, Borki oraz Wólka Brzezińska.
Niestety w 2013 roku pomimo pozytywnej oceny wniosku na przebudowę drogi w
Ponikwi Dużej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ze
względu na ograniczone
środki w budżecie państwa,
zadanie to nie będzie realizowane.
Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

K OLEJNY B AL S ENIORA ZA NAMI !
W dniu 12 stycznia 2013r. odbył się już 5
Gminny Bal Seniora. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W
tym roku na balu bawiło się łącznie ponad 100
osób.
Bal odbył się w Sali Bankietowej „Forsycja”
w Ponikwi Dużej. Wśród uczestników byli stali
członkowie Klubów Seniora z Goworowa i Kunina
oraz inni miłośnicy dobrej zabawy. Swoją obecnością zaszczyciła również Wójt Gminy Goworowo –
Pani Małgorzata Maria Kulesza oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.
Koszt udziału w Balu ponieśli sami uczestnicy. O oprawę muzyczną zatroszczył się tego wieczoru zaprzyjaźniony od lat zespół ATEST. Jedną z
atrakcji podczas balu był występ Pana Wojciecha

DąbrowskiegoDyrektora Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Retro” im. Mieczysława Foga. Wykonał On utwory z lat przedwojennych. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentował również Chór
„Jesienne kwiaty” z Klubu Seniora z Goworowa.
Tego typu przedsięwzięcia budują pozytywny wizerunek osób starszych jako aktywnych, zaangażowanych członków społeczeństwa, mających rzeczywisty wpływ na życie społeczne i kulturalne naszej gminy. Pozytywny odbiór przez seniorów imprezy integracyjnej, jaką jest Bal Seniora wskazuje
na jej wysoką rangę, ważność i potrzebę corocznej
kontynuacji.
Ewa Filipiak

W DOLINIE O RZA
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F INANSOWANIE OŚWIATY W G MINIE G OWOROWO
W odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty w sprawie
szukania oszczędności w oświacie pragnę przedstawić Państwu
jak wyglądała przedstawiona Radzie Gminy propozycja Wójta.
Gmina Goworowo jest
organem prowadzącym dla 1
przedszkola, 4 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Koszty funkcjonowania szkół są pokrywane z
otrzymywanej przez gminę sub-

wencji oświatowej i budżetu gminy. Wydatki na oświatę to ok.
39% wszystkich wydatków budżetu gminy.
Wysokość otrzymywanej
subwencji i wydatków przedstawia poniższy wykres. (podane
wydatki na 2013 rok są planem).
Subwencja oświatowa nie
pokrywa wydatków ponoszonych
przez gminę na oświatę. Zarówno

Liczba uczniów w gminie od 2009r zmalała o 101 natomiast liczba oddziałów wzrosła o 1.

Średnia liczba uczniów w oddziale w gminie w roku 2013 wynosi 16, najwyższa jest w Zespole Szkół nr 1 w Goworowie i wynosi – 19,7, a najniższa w Szkole
Podstawowej w Szczawinie – 6,4.

subwencja, jak i wydatki z roku na
rok rosną, przy czym o ile subwencja od 2009r. wzrosła o 521 854 zł
to w tym samym czasie wydatki
wzrosły o 2 142 522 zł. W 2012r.
różnica pomiędzy wydatkami a
subwencją wyniosła 3 262 000 zł.
Liczba etatów nauczycieli
od 2009 roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Wyraźny spadek liczby etatów był widoczny od
2007 do 2009 r. Spowodowany
został likwidacją szkół w Lipiance,
Kruszewie, Czarnowie, Żabinie i
Kobylinie. Największą część wydatków na oświatę pochłaniają
wynagrodzenia nauczycieli wraz z
pochodnymi i stanowią ok. 75 %.
Coroczne podwyżki płac nauczycieli narzuca Ministerstwo Edukacji Narodowej, a gmina to zadanie
musi realizować. Liczba zatrudnionych w szkołach nauczycieli wynika z liczby godzin zatwierdzonych
w projektach organizacyjnych
szkół, a te z ramowych planów nauczania, które określają liczbę godzin z poszczególnych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału.
Im niższa liczba oddziałów, tym
mniej godzin, a więc mniej nauczycieli, tym samym niższe koszty. Z
powyższych danych wynika, że
systematycznie zmniejsza się liczba uczniów, lecz liczba oddziałów
się nie zmniejsza, a nawet nastąpił
wzrost o 1 oddział (wykres 2).
Tym samym liczba etatów nauczycieli pozostaje na podobnym poziomie (wykres 4). Teoretycznie
przy zmniejszeniu o ok. 100
uczniów liczba oddziałów powinna zmaleć o 4 (przyjmując 25
uczniów na oddział), liczba godzin
o 100 a etatów o 5. Ponieważ dotyczy to kilku szkół, różnych klas, to
zmniejszenie oddziałów może być
mniejsze, ale powinno nastąpić.
Ciąg dalszy strona 5 —>
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Analizując średnią liczbę
uczniów w oddziale (wykres 3)
należy stwierdzić, że w gminie jest
ona niska i wynosi obecnie 16, najwyższa w Zespole Szkół Nr 1w Goworowie – 19,7; a najniższa w
Szkole Podstawowej w Szczawinie
– 6,4 i Pasiekach - 12,1. Optymalna
liczba uczniów w oddziale powinna wynosić ok. 24 osób, by równoważyć subwencję oświatową z wydatkami na oświatę.
Opisana powyżej sytuacja
jest wynikiem istniejącej sieci
szkół i prowadzonej polityki kadrowej przez dyrektorów szkół.
Podsumowując:
Wydatki na oświatę rosną
szybciej niż subwencja oświatowa
(wykres 1). Bilansowanie się subwencji z wydatkami jest możliwe
poprzez: podniesienie średniej
liczby uczniów na oddział, łączenie
małoliczebnych klas, redukcję etatów nauczycielskich, zwiększenie
godzin ponadwymiarowych, tak by
nauczyciel prowadził tygodniowo
ok. 22 godzin zajęć dydaktycznych,
gdyż godzina ponadwymiarowa
jest tańsza od godziny w etacie.
Należy przeanalizować liczbę godzin nauczycieli wspomagających:
pedagoga, logopedy, psychologa,
bibliotekarza i wychowawcy świetlicy, gdyż one nie zależą od liczby
oddziałów, tylko od liczby uczniów
potrzebujących pomocy psychologiczno – pedagogicznej i opiekuń-
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czej.
W odpowiedzi na wniosek
Komisji Oświaty Wójt Gminy
przedstawił następujące propozycje racjonalizacji wydatków
w oświacie w Gminie Goworowo:

Przenieść
uczniów
Szkoły Podstawowej w Szczawinie do Szkoły Podstawowej w
Goworowie. Nie spowoduje to
zwiększenia liczby oddziałów w
Goworowie. Nastąpi redukcja 8
etatów nauczycielskich. Druga
możliwość, to przekazanie
szkoły innemu organowi prowadzącemu, np. stowarzyszeniu.

Doprowadzić funkcjonowanie Gimnazjum w Goworowie (zgodnie z otrzymanym zaleceniem Kuratorium Oświaty)
do obowiązujących przepisów
prawa poprzez przeniesienie
klas gimnazjalnych z Pasiek i
Kunina do Goworowa. Umiejscowienie wszystkich klas gimnazjalnych w Goworowie dostosuje sytuację do wymogów
prawnych oraz pozwoli zmniejszyć liczbę oddziałów średnio o
2 w roku szkolnym i zredukować 4 etaty nauczycielskie. Ponadto dla uczniów tych klas poprawią się warunki nauki, bogatsze wyposażenie szkoły w
pomoce dydaktyczne, nastąpi
integracja wszystkich uczniów,

uczniowie będą tworzyć jedną
społeczność szkolną. Poprawi się
skuteczność zarządzania szkołą.

Ograniczyć do minimum
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, a podnieść dodatki motywacyjne i funkcyjne. Zmiana ta
spowoduje zwiększenie średniego
wynagrodzenia nauczycieli przy
tych samych kosztach, gdyż dodatek mieszkaniowy nie jest wliczany do średniego wynagrodzenia.
W ten sposób gmina będzie wypłacać mniejszy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Możliwość
wyższego dodatku motywacyjnego będzie dodatkowym motywatorem do podniesienia jakości
pracy nauczycieli. Działanie to
może być zrealizowane po zmianie regulaminu wynagradzania
nauczycieli (kompetencja Rady
Gminy).
Wójt informuje, że wprowadzając powyższe propozycje w
życie gmina mogłaby zmniejszyć o
połowę różnicę między otrzymywaną subwencją oświatową a ponoszonymi wydatkami na oświatę. Dotychczas Rada Gminy nie
zaakceptowała żadnej z przedstawionych propozycji.
Wójt Gminy Goworowo
Małgorzata Maria Kulesza

U JARZMIAMY SIŁY PRZYRODY
Zmienił się krajobraz wokół Goworowa. Na dniach zakończono budowę największej (a na pewno najwyższej – ponad
100 m) inwestycji ostatnich kilkudziesięciu lat na terenie gminy
Goworowo. Przy drodze z Goworowa do Rębisz stanęła elektrownia wiatrowa. Jest to produkt duńskiej firmy, a jak wiadomo Duńczycy dorównują wiedzą w zakresie wykorzystania sił
przyrody Holendrom. Producent monitoruje pracę ponad
000 turbin na całym świecie.
Wszyscy mieszkańcy mający budowę w zasięgu wzroku z emocjami obserwowali proces montażu kolosa.
M. Minota

W DOLINIE O RZA
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P RACA R ADY G MINY G OWOROWO
Koniec roku był dla Rady
Gminy Goworowo bardzo pracowitym okresem. Rada Gminy
musiała podjąć uchwały dotyczące zagospodarowania przez
Gminę odbioru odpadów komunalnych, które będą obowiązywały od 1 lipca 2013 r., w
związku z wejściem w życie
zmiany ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku. Bardzo
ważnym zadaniem Rady było
również uchwalenie budżetu

Biblioteki Publicznej. Wigilię rozpoczęto jasełkami, wykonanymi
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szczawinie. Były życzenia i
dzielenie się opłatkiem.
W dniu 29 grudnia 2012 r.
odbyła się kolejna XXIX sesja Rady
Gminy Goworowo, na której Rada
podjęła 2 uchwały zmieniające
wieloletnią prognozę finansową
na lata 2012-2021 i zmiany w budżecie gminy na 2012r, którymi
zamknięto rok finansowy Gminy
Goworowo.

W

I

KWARTALE

2013 R .

sokości stawki tej opłaty
 opłaty targowej
 funduszu sołeckiego na rok

budżetowy 2013
 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w
drodze inkasa oraz określenia
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika GOPS w Goworowie.

Nowy Rok w Radzie Nowy sołtys w Pokrzywnicy.
W styczniu b.r. dokonano wyboru
Gminy Goworowo.

Gminy Goworowo na 2013 r.
oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na
lata 2013-2021.
W dniu 20 grudnia 2012 r.
odbyła się jedna z ważniejszych
i bardziej uroczysta XXVIII sesja,
na której Rada Gminy uchwaliła
budżet Gminy Goworowo na
2013 r. i Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2013 – 2021,
podjęła również uchwały zmieniające do wieloletniej prognozy
finansowej nalata 2012 – 2021 i
zmiany w budżecie gminy na
2012 r. Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe na
które zaproszeni byli: radni,
przedstawiciele służby zdrowia,
władze Ochotniczych Straży Pożarnych, kierownicy jednostek,
dyrektorzy szkół, emerytowani
pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi, księża z parafii Goworowo i
Kunin. Potrawy wigilijne przygotowali pracownicy Gminnej

Komisja konkursowa powołana do prac nad projektem herbu Gminy Goworowo,
przedłożyła Radzie Gminy
Goworowo projekty herbów
do zaopiniowania.
30 stycznia odbyła się XXX
sesja Rady Gminy na której
Pani Krystyna Reluga Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej,
przy udziale historyka Pana Roberta Fidury, przedstawili projekty herbów wszystkim uczestniczącym w obradach. Następnie po
prezentacji wszyscy obecni dokonali wyboru 2 projektów herbów
z 4 przedstawionych poprzez głosowanie. Wybrane projekty przekazano do konsultacji społecznych, które przeprowadzi Komisja
konkursowa.
Na sesji Rada Gminy Goworowo podjęła następujące
uchwały w sprawach:
 wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny
nieruchomości
gruntowej
 utworzenie stałych obwodów
głosowania w Gminie Goworowo
 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wy-

nowego sołtysa w sołectwie Pokrzywnica. Rada Gminy Goworowo przyjęła rezygnację poprzedniego sołtysa i podjęła uchwałę o
przeprowadzeniu wyborów w
tym sołectwie. Mieszkańcy na
sołtysa wybrali Pana Grzegorza
Walczaka.
Następna XXXI sesja Rady
Gminy Goworowo odbyła się w
dniu 25 lutego 2013 r., na której
rada podjęła uchwały w sprawach:
 opłaty targowej
 przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk
„Moje Boisko – Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie
 przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Goworowo
 wyrażenia zgody na pozyskanie pędów z pomnika przyrody.

Praca w Komisjach.

Komisje Rady Gminy rozpoczęły
swoją pracę od opracowania i
przedstawienia na sesji planów
pracy komisji na 2013 r.
Ciąg dalszy strona 7 —>
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Komisja Oświaty, Kultury i
Zdrowia na posiedzeniach dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu Gminy Goworowo na
2013 w dz. oświata, opiniując
pozytywnie i jednocześnie wnioskując o oszczędności w oświacie. Komisja analizowała również
przedstawiony przez Panią Wójt
projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli. Komisja zawnioskowała o nie podejmowanie
uchwały w sprawie regulaminu
wynagradzania
nauczycieli.
Zwróciła się z wnioskiem do komisji rewizyjnej o przeanalizowanie regulaminu wynagradzania
nauczycieli oraz zapoznała się z
przedstawioną propozycją Pani
Wójt dotyczącą oszczędności w
oświacie.
Komisja Rolnictwa, Ochrony
Środowiska,
Przestrzegania
Prawa i Porządku na posiedzeniach zajmowała się opiniowaniem uchwał, rozpatrywaniem
skarg na działalność Kierownika
GOPS w Goworowie, dokonała
analizy projektu budżetu na 2013
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r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2013- 2021,
wydając pozytywną opinię
ze stwierdzeniem dotyczącym nie wystarczających
środków na remonty i przebudowę dróg gminnych. Komisja wielokrotnie rozpatrywała projekty uchwał przedstawionych przez Wójta
Gminy Goworowo dotyczących
odbioru odpadów komunalnych
od mieszkańców z terenu gminy. Temat będzie nadal podlegał
dalszym
pracommodyfikacjom w marcu bieżącego roku.
Komisja Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego i Gospodarki
Finansowej na posiedzeniach
omówiła projekt budżetu gminy
na 2013 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 20132021, wydając pozytywną opinię.
Komisja Rewizyjna - zgodnie z
przyjętym planem pracy na
2013 r. przeprowadziła kontro-

lę w GOPS Goworowo w zakresie
realizacji zadań własnych Gminy i
programów społecznych realizowanych przez GOPS w 2012 r.,
oraz kontrolę z zakresu realizacji
skarg i wniosków za 2012r. W
ustaleniach pokontrolnych Komisja widzi potrzebę informowania
radnych o sposobie załatwienia
spraw na następnej sesji po ich
zgłoszeniu. Komisja Rewizyjna na
wniosek Komisji Oświaty dokonała szczegółowej analizy regulaminu wynagradzania nauczycieli i
zawnioskowała o nie podejmowanie tejże uchwały.
E. Owczarek

Z MIANA SYTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni Państwo, w
ustawie z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono wiele istotnych zmian. Zgodnie z nowymi przepisami od dnia
1 lipca 2013 r. na gminy spadnie
obowiązek organizacji, odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych. Mieszkańcy nie będą
zawierać już tak jak do tej pory
umów z firmami zajmującymi się
wywozem odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy,
że umowy, jakie macie Państwo
zawarte z takimi firmami należy wypowiedzieć z dniem 30
czerwca 2013 r. w terminie
zgodnym z zawartą umową.

Nowy system obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe.
Natomiast nieruchomości niezamieszkałe takie jak instytucje, podmioty gospodarcze,
sklepy nadal są zobowiązane
do zawierania umów z przedsiębiorcami zajmującymi się
odbiorem odpadów. Odpady
komunalne z nieruchomości
zamieszkałych będą odbierane
przez firmę wybraną w drodze
przetargu. Opłaty za odbiór będą płacone przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Goworowo lub w kasie urzędu kwartalną opłatę. Pierwszą
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie

trzeba uiścić do
20 września 2013 r.
Najważniejsze
zasady nowego
systemu – zaczną działać od
dnia 1 lipca 2013r.
a) Opłata 35,00 zł miesięcznie ,
jeżeli odpady komunalne będą
zbierane i odbierane w sposób
zmieszany
(nieselektywny).
Mieszkańcy powinni wówczas
wyposażyć gospodarstwo w jeden pojemnik o pojemności 120 l.
Odpady te odbierane będą dwa
razy w miesiącu.
Ciąg dalszy na stronie 8 —>
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b) Opłata 25,00 zł miesięcznie,
jeżeli odpady komunalne będą
zbierane i odbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy
powinni
wówczas wyposażyć gospodarstwo w pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane,
które będą odbierane dwa razy w
miesiącu. Do jednego worka lub
pojemnika wrzucamy odpady takie jak: szkło, tworzywa sztuczne,
papier, tektura, odpady wielomateriałowe i metale. Odpady te odbierane będą raz w miesiącu. Natomiast do drugiego worka lub pojemnika odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
Odpady te odbierane będą w
okresie maj - wrzesień raz w miesiącu, w pozostałym okresie raz
na dwa miesiące. Odpady ulegające biodegradacji można też kompostować na własnej nieruchomości.
c) W przypadku gospodarstw domowych liczących 1 osobę stawka
miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych zmniejsza się o
30%.

Informujemy, że do dnia 28
lutego 2013r. wpłynęło do
tut. urzędu ok. 1600 szt. wypełnionych deklaracji. W dalszym ciągu można składać
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - I piętro
pok. nr 19.
Obecnie pracujemy nad regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Goworowo, w którym musimy
uwzględnić wymagania :
- w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
- ilość pojemników i worków
przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków
ich rozmieszczenia i utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
-częstotliwość i sposób pozby-

wania się odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości oraz z
terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- inne wymagania wynikające z
Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami ,
- obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe,
- zasady utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
- wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i
terminów jej przeprowadzenia.
Obecnie przygotowujemy się również do ogłoszenia przetargu na
odbiór odpadów. Zbieramy stosowne materiały i poszukujemy jak
najlepszych rozwiązań. Jesteśmy w
trakcie wyboru oprogramowania
komputerowego niezbędnego do
prowadzenia całego systemu.
Jolanta Zalewska

N ADAL SZUKAMY OSZCZĘDNOŚCI
W wyniku przeprowadzonej analizy zużycia energii elektrycznej przez gminę na początku
roku 2011, dokonaliśmy w niektórych punktach
poboru energii w budynkach jednostek organizacyjnych zmniejszenia mocy umownej oraz zmiany
grupy taryfowej celem zmniejszenia opłat związa-

Taryfa C11
Taryfa C21

nych z poborem i przesyłem energii elektrycznej.
Od czerwca 2011 roku do 30.06.2012 gmina skorzystała z oferty PGE obrót S.A. w Radomiu dla małych firm ,,Energia na wiosnę dla firm” zaoszczędzając środki finansowe za pobór i przesył energii elektrycznej według poniżej przedstawionych cen:

Ceny sprzedaży i dystrybucji energii
Cena przed podpisaniem poroCena po podpisaniu
zumienia
porozumienia
przesył
11,00 zł/m-c
0 zł/m-c
KWh
0,3083 zł/kWh
0,2898 zł/kWh
przesył
50,00 zł/m-c
50,00 zł/m-c
MWh
0,2954 zł/kWh
0,2853 zł/kWh

Następnie od lipca do końca grudnia 2012 roku podpisaliśmy kolejne Porozumienie dotyczące indywidualnych warunków Umów dla
punktów poboru energii elektrycznej według poniższych cen:

Taryfa C11
Taryfa C21

Ceny sprzedaży i dystrybucji energii
Cena bez porozumienia
Cena po podpisaniu
porozumienia
przesył
17,00 zł/m-c
18,00 zł/m-c
KWh
0,3391 zł/kWh
0,2930 zł/kWh
przesył
60,00 zł/m-c
60,00 zł/m-c
MWh
0,3183 zł/kWh
0,2849 zł/kWh
Ciąg dalszy strona 9 —>
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Szukając korzystniejszych rozwiązań w
czerwcu 2012 roku gmina przystąpiła do ,,Grupy
zakupowej” w skład której weszło pięć gmin oraz
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 31 lipca 2012
roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy
Powiatem Ostrołęckim a Gminą Goworowo
(wchodzącą w skład Grupy Zakupowej) celem
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
na okres od rozstrzygnięcia przetargu do 31 grudUsługi świadczone gminie na dostawę energii
elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej po cenach przetargowych
tylko w miesiącu styczeń 2013 roku dały następujące oszczędności:
Oświetlenie uliczne
- 4.262,46 zł
Jednostki organizacyjne
- 4.266,97 zł
Razem
8.529,43 zł

nia 2013 roku. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 12.11.2012 r. na ,,Dostawę energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
energii elektrycznej na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego <grupy zakupowej> z
powiatu ostrołęckiego oraz ich jednostek organizacyjnych, reprezentowanych w postępowaniu
przez Powiat Ostrołęcki” wybrana została firma:
PGE OBRÓT S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie ul.
Marsa 95, 04-470 Warszawa

Ceny sprzedaży i dystrybucji energii
Ceny poprzednie
Taryfa
C11

przesył

Taryfa
C21

przesył

KWh
MWh

Ceny obecnie

18,00 zł/m-c

6,00 zł/m-c

0,2930 zł/kWh

0,2474 zł/kWh

60,00 zł/m-c

20,00 zł/m-c

0,2849 zł/kWh

0,2467 zł/kWh
Ewa Burzycka

T URNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA WOŚP
W ramach ogólnopolskiej akcji „100 turniejów dla Jurka Owsiaka” 13 stycznia 2013r. rywalizowało 32 zawodników amatorów. Uczestnicy hojnie
wrzucali wpisowe do skarbonki nadesłanej ze sztabu
w Ostrołęce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W dowód uznania za sportowe zaangażowanie w akcję zwycięscy amatorzy otrzymali dyplomy.
W grupie najmłodszych uczestników zmagań
najlepsi okazali się: Eryk Głażewski, Wojtek Gołębiewski i Bartek Gołębiewski.
W kategorii klasy IV – VI: Mateusz Kaleta, Norbert
Śniadała i Michał Stepnowski
W kategorii gimnazjum: Patryk Kruczyk, Daniel Gę-

sich i Konrad Szymański
W kategorii OPEN: Wojciech Pietras, Marcin Dudziec i Adam Żarnoch.
Bardzo emocjonujący okazał się debel w wykonaniu Radnych Gminy Goworowo: Pani Karolina Łazicka, Pani Agata Majk to drużyna kobiet, który pokonał po mistrzowsku panów: Rafała Iwańskiego i
Arkadiusza Miłka.
Organizatorami sportowej akcji byli Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie.
Agata Majk

Z AWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC
7
lutego
2013 w hali sportowej
Zespołu
Szkół
Powiatowych w Goworowie odbyły się pierwsze Zawody w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc. Zawody miały charakter otwarty, a
uczestnicy zostali podzieleni na kategorie wagowe.
Najlepsi zawodnicy w kategoriach i ich wyniki:
- powyżej 104 kg - Tomasz Chełstowski – 106,33
pkt -200 kg
- 85 – 94 kg: Dariusz Orłowski – 95,76 pkt. - 150
kg

- 75 – 84 kg: Tomasz Zieliński - 112,88 pkt. - 160 kg
- 65 – 74 kg: Krystian Piotrak – 93,67 pkt. - 125 kg
Szkoła Podstawowa
- klasy 1-3: Bartek Gołębiewski - 26,5 kg i Wojtek Gołębiewski - 26,5 kg
- klasy 4-6: Jakub Dudziec - 31 kg
Organizatorem zawodów był Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Goworowie. Współorganizator Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie.
Agata Majk

W DOLINIE O RZA
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D OLINA O RZA
„Dolina Orza” – określenie to
coraz częściej gości w naszym otoczeniu. Świadczy o tym chociażby tytuł
niniejszego biuletynu, czy nazwa gospodarstwa agroturystycznego i sali
weselnej w pobliżu Goworowa. Określenie to jest większości mieszkańców
naszej gminy doskonale znane i czytelne, warto jednak przybliżyć kilka
faktów.
Jako pierwszy nazwy „Dolina
Orza” użył pochodzący z Damięt pisarz i regionalista, Henryk Syska. On
to, w swojej książce W dolinie Orza,
podjął się opisu dziejów okolic położonych nad rzeką Orz. (Wszystkich
zainteresowanych tematem odsyłam
do lektury tej oraz innych książek
Henryka Syski traktujących o historii
okolic nam najbliższych. Należą
do nich Skrzypią wrota, Kęs rodzinnego zaścianka czy Dwie mile od Różana.) Syska w swoich książkach wykracza daleko poza samą dolinę rzeczną,
a termin przez niego stworzony dziś
kojarzy nam się z terenem całej gminy
Goworowo.
Rzeka Orz (w języku staropolskim orz
oznaczał szybkiego konia w biegu) od
czasów najdawniejszych wywierała
ogromny wpływ na życie ludności
zamieszkującej w jej pobliżu. Pod
wpływem corocznych wylewów Orza
powstała przez wieki żyzna dolina
rzeczna, która podobnie jak w przypadku starożytnych dolin Nilu, Tygrysu i Eufratu, dawała doskonałe warunki do zamieszkania, uprawy i hodowli. Świadczą o tym liczne stanowiska archeologiczne położone w Grodzisku, Brzeźnie, Goworówku, Goworowie, Kuninie czy Szarłacie. W czasach, gdy większość powierzchni dzisiejszej gminy Goworowo porośnięta
była lasem, wzdłuż rzeki skupiało się
całe ówczesne życie. Tu powstawały
pierwsze siedliska miejscowej ludności. Co prawda nie cała dolina Orza
nadawała się i nadaje do zamieszkania. Rzeka, która wypływa spod Szumowa, na większości swego biegu o
długości 55 km płynie w szerokiej
dochodzącej do 500 m zalewowej
(denudacyjnej) dolinie o podmokłych
brzegach. Tylko kilka miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki położonych

jest na wysokim nie zalewanym
brzegu. To właśnie w takich miejscach założone zostały miejscowości: Czerwin, Grodzisk Duży,
Dzwonek (w gminie Czerwin),
Pokrzywnica, Goworowo, Wólka
Brzezińska, Grodzisk Mały, Czarnowo, Kółko, Kunin. Istniejące do
dziś drogi łączące w/w miejscowości są najstarszymi i pierwszymi szlakami komunikacji. Goworowo, które początkowo było
niewiele znaczącą wsią należącą
do
klucza
Rębiszewskiego
(prywatna własność proboszcza
kapituły płockiej), mogło stać się
około 1315 r. siedzibą parafii,
a następnie stolicą gminy, tylko
dzięki położeniu nad Orzem. Należy też wspomnieć o dużym znaczeniu Orza jako granicy administracyjnej między dwiema ziemiami Mazowsza. Między XIII a
XVIII wiekiem prawy brzeg rzeki
należał do ziemi łomżyńskiej,
lewy zaś do ziemi nurskiej. Przeprawy na rzece, np. między Goworowem a Wólką Brzezińską,
były miejscem wymiany handlowej i kulturowej między mieszkańcami powiatu ostrołęckiego
i ostrowskiego. Na rynku w Goworowie można było kupić i
sprzedać wyroby miejscowych
rzemieślników a także płody rolne czy zwierzęta.
Do II wojny światowej i
krótko po jej zakończeniu, Orz
był dla miejscowej ludności dodatkowym źródłem dochodu.
Poławiane w dużej ilości ryby czy
ogromne raki, znajdowały chętnych nabywców na warszawskich
rynkach i w restauracjach. Widok
łódek, przycumowanych do brzegu za stodołami u pokrzywnickich gospodarzy, nikogo nie dziwił. Powszechny był też widok
ciągnących w soboty nad rzekę
furmanek
wiozących
pranie
z okolicznych wsi. Wśród śmiechu i odgłosów chlapania gospodynie prały bieliznę, uderzając w
nią „kijankami” i płukały w krystalicznie czystej wodzie.

Rzeka to także miejsce wypoczynku.
Przed II wojną światową w Goworowie
obok mostu znajdowała się przystań,
gdzie odbywały się zabawy, a do tańca
przygrywała orkiestra. Na przystani
można było wypożyczyć łódź, kajak. W
pobliżu rzeki usytuowane zostały dwie
wzorcowe placówki kolonijne. W Ponikwi Dużej „Zofiówka”, a w Jurgach
„Wilhelmówka” (ufundowane przez
Wilhelma Ellisa Rau, znanego warszawskiego przemysłowca), które były miejscem wypoczynku dzieci warszawskich.
Częstym ich gościem bywał
Henryk Goldszmit (Janusz Korczak).
Rzeka była i jest do dzisiaj miejscem
letnich kąpieli, a zimą zamienia się,
przy sprzyjającej pogodzie, w lodowisko.
Oblicze rzeki zmieniło się, gdy na początku lat 50-tych ubiegłego wieku postanowiono uregulować fragmenty jej
koryta. Powodem tej decyzji były cykliczne wylewy rzeki związane z wiosennymi roztopami, opadami deszczu
około św. Jana i jesiennymi deszczami.
Regulacja rzeki przyniosła zwiększenie
powierzchni nadających się do użytku
łąk, ale bezpowrotnie zniszczyła niepowtarzalny i urokliwy wygląd rzeki.
Zniknęły liczne zakola i głębiny, rzeka
stała się „zwykłym rowem”. Na domiar
złego po regulacji okazało się, że rzeka
nadal wylewa dwa, trzy razy do roku,
czyniąc liczne szkody. Do dziś zachowały się dziewicze odcinki Orza w okolicy Dzwonka, Suchcic i od Kunina do
jej ujścia do Narwi w Szarłacie.
Dzisiaj „Dolina Orza” może stać
się atutem naszej rolniczej gminy. Coraz więcej osób decyduje się na wypoczynek blisko natury, korzysta z usług
agroturystycznych. Powinniśmy spróbować ponownie zwrócić się ku naszej
rzece, która tak jak pokoleniom naszych przodków, może nam dawać radość i wytchnienie w czasie chwil spędzonych w jej falach i na jej brzegu.
Piotr Kosiorek
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P O ZDROWIE DO G OWOROWA
Niezagospodarowany
teren
przy ulicy Ks. Dulczewskiego znalazł
wreszcie pożyteczne zastosowanie. W
sąsiedztwie przychodni lekarskiej powstała jej młodsza siostra. Już pierwsze wrażenie świadczy o wkroczeniu
w XXI wiek: ogrodzenie, oświetlenie,
parking, zagospodarowana zieleń. Budynek jest pięknie wykończony, a jego
parterowa bryła z pewnością będzie
przyjazna ludziom chorym i niepełnosprawnym.
W nowym budynku będą mieścić się, jak dotychczas, gabinety lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych. Zasadnicza zmiana dotyczy

rehabilitacji medycznej. Ten
dział zajmie dużo większą
powierzchnię niż dotychczas,
co z pewnością poprawi
komfort w procesie odzyskiwania sprawności fizycznej.
Przychodnia rozszerzy zakres świadczonej pomocy
medycznej.
Planuje
się
otwarcie kilku gabinetów specjalistycznych, między innymi kardiologicznego i psychiatrycznego.
Nasi lekarze rodzinni, państwo
Słomscy, prowadzą jeszcze rozmowy z lekarzami innych specjalności. Wszystkie szczegóły poznamy na początku kwietnia, bo to

wtedy nastąpi otwarcie nowego obiektu, gdzie personel
będzie miał warunki pracy
godne stopnia jej trudności i
odpowiedzialności, a my, pacjenci, wyższe standardy.
Irena Minota

P OZNAJEMY NIEZNANĄ RODACZKĘ
Jadwiga Dudziec urodziła
się w 19 marca1912 roku. Jej rodzice nosili imiona Stanisław i Józefa /
z Osowieckich/. Wychowała się w
Jaworach i tu zdobyła podstawowe
wykształcenie.
W 1926 rozpoczęła naukę
w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Sióstr Zmartwychwstanek
w Warszawie. W 1931 roku wyjechała do Oszmiany, by podjąć pracę
nauczycielki, a jesienią 1934 roku
podjęła studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Była aktywistką Polskiego Ruchu Harcerskiego w stopniu podharcmistrza w słynnej Czarnej Trzynastce. Należała do Stowarzyszenia Katolickiej
Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”,
była członkiem Towarzystwa Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz sodalicji św. Piotra Klawera. W 1936 roku
uczestniczyła w Kongresie Pax Romana
w Wiedniu.

się bronią oraz
metod walki w
warunkach
konspiracyjnych i kursy
sanitarne. Wykorzystując
swoje kontakty z polskim
podziemiem
Armii Krajowej, Jadwiga
Dudziec znajdowała miejsca ukryć dla
żydowskich
dzieci, głównie
w klasztorach sióstr Dominikanek i
Szarytek, uzyskiwała aryjskie dokumenty tożsamości i zaświadczenia o
zatrudnieniu dla wielu młodych
Żydów, członków syjonistycznej
organizacji skautowej,. Przemycała
też broń do wileńskiego getta w
imieniu FPO - zjednoczonej organizacji partyzanckiej i planowała powstanie zbrojne z ich udziałem.
Utrzymywała kontakty z żydowskimi partyzantami także po tym, jak
opuścili getto i użyczała im swego
domu jako miejsca spotkań.

Podczas okupacji hitlerowskiej
należała do konspiracji, nalegała na zatrudnianie Żydów w fabryce drewniaków, którą zarządzała. Jej mieszkanie,
znajdujące się nad zakładem, służyło
jako punkt spotkań dla członków żydowJadwiga Dudziec była oddaskiego podziemia, konspiracyjnych zajęć
ną katoliczką. Jej działalność na
i wykładów z umiejętności posługiwania

rzecz ratowania Żydów wynikała z
głębokiej wiary religijnej.
Przed wyzwoleniem Wilna,
w lipcu 1944 roku w czasie operacji
Wysoka Brama Jadwiga Dudziec
została raniona szrapnelem. Zmarła
w szpitalu 16 lipca 1944 r w wieku
32 lat. Spoczywa snem wiecznym na
wileńskim cmentarzu na Nowej
Rossie. 17 lipca 1999 roku przyznano jej tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz medal z napisem: Kto ratuje jedno życie – ratuje
cały świat.
Z inicjatywy redaktora
„Magazynu Kombatanckiego" radia
„Znad Wilii" Jerzego Surwiły, dzięki
wsparciu finansowemu Konsulatu
Generalnego RP stanął na grobie
Jadwigi Dudziec, kobiety-żołnierza
AK, pomnik, a trwałą pieczę nad
nim sprawują miejscowe harcerki.
Naszą powinnością jest
zachowanie w pamięci sylwetki tej
dzielnej kobiety, także poprzez odwiedzanie jej grobu w Wilnie. Za
rok przypadnie 70. rocznica bohaterskiej śmierci Jadwigi Dudziec.
M. Minota
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Z APUSTY 2013
"Od piekiełka idziem.."
czyli Zapusty 2013r. w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie.
Zapusty to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Okres ten rozpoczyna się zazwyczaj w dniu Trzech
Króli, a kończy we wtorek przed
Środą Popielcową, która oznacza
początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc.
12 lutego o godz. 16.00 w
sali widowiskowej GOKSiR można było zobaczyć przedstawienie

pt. "Zapusty", przygotowane
przez kółko teatralne działające przy GOKSiR w Goworowie. Mali aktorzy w barwnych

strojach, z uśmiechem na
wymalowanych twarzach,
w taki właśnie sposób pożegnali karnawał wspólnie
z mieszkańcami gminy,
którzy postanowili skorzystać z zaproszenia i przyszli obejrzeć ich występ.
Po przedstawieniu wszyscy
mogli skosztować zapustnych pączków, przygotowanych przez panie z KGW w Lipiance. Dodatkową atrakcją, z której
mógł również skorzystać każdy, było malowanie twarzy.
Agata Majk

F ERIE ZIMOWE Z BIBLIOTEKĄ
Tegoroczne ferie się
skończyły, lecz na pewno pozostały po nich miłe wspomnienia.
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie i jej filie
już po raz kolejny włączyły się w
organizowanie zajęć dla dzieci i
młodzieży, które nie wyjechały
na ferie i spędziły je w swojej
miejscowości. Z pewnością nie
był to dla nich stracony czas. Celem działalności bibliotekarzy
było zapisanie się w pamięci

dzieci - biblioteka jako miejsca, w którym można zdobyć
wiedzę, czytając książki, ale i
ciekawie spędzić czas.
GBP w Goworowie i jej
filie przygotowały niezwykle
atrakcyjną ofertę zajęć plastycznych. Odbyły się też zajęcia komputerowe. Dzieci przy
wykorzystaniu programu Paint malowały zabawne postacie z ostatnio przeczytanych
książek.

Ferie się skończyły, ale Biblioteka
wciąż jest otwarta i czeka na
wszystkich, którzy zechcą się z nią
zaprzyjaźnić.

Krystyna Reluga

S IÓDMY BAL WALENTYNKOWY

„Tylko tam gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie.
Tylko tam gdzie jest rozumienie –
jest miłość” – pod takim hasłem
19 stycznia 2013 roku odbył się

w Nowej Wsi siódmy, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie –
Borkach, bal walentynkowy dla
osób niepełnosprawnych.
W balu brali udział
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie
wraz z opiekunami, osoby niepełnosprawne z terenu Gminy
Olszewo – Borki, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tacy Sami” z
Ostrołęki, Środowiskowy Dom
Samopomocy z Myszyńca oraz

uczniowie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego z Nowej Wsi. Wśród
atrakcji balu znalazły się m.in. pokaz tańca oraz występy wokalne
gimnazjalistów z Nowej Wsi. Nie
zabrakło też poczęstunku, serduszek ręcznie wykonanych z masy
solnej i skromnych prezentów
wręczonych przez organizatorów.
„To niesamowite jak zdrowi i chorzy potrafią się wspólnie bawić” –
mówili zgodnie usatysfakcjonowani goście balu.
Magdalena Dudziec
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Z Ż YCIA PRZEDSZKOLAKA
Wiek przedszkolny to
okres zabawy w życiu dziecka.
Dzieci w tym wieku zmieniają
formy i sposoby zabawy – jest to
powiązane z dojrzewaniem motorycznym, poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci.
Działalność podejmowana przez dzieci w czasie zabawy
ma charakter twórczy, prowadzi
do samodzielnego poznawania i
przekształcania rzeczywistości.
Zabawa daje przedszkolakom
możliwość wyrażania emocji, a
przez to ułatwia ich przeżywanie,
doświadczanie i eksperymentowanie. Dzieje się tak dzięki temu,
że stany uczuciowe towarzyszące
zabawie rozgrywają się w
świecie wyobraźni i dlatego
dziecku łatwiej jest kontrolować całą sytuację.
W naszym przedszkolu zabawa dziecka przybiera wiele
różnorakich form. Ważnym
elementem dobrej zabawy
jest: odpowiednie miejsce,
czas i dobrze dobrane metody
i formy.
Zabawy
sprawiają
dzieciom wiele radości: stwarzają okazję do różnorodnych działań. Odpowiednio wplecione w
tok codziennych zajęć, pomagają
w osiągnięciu wielu celów kształcących i wychowawczych. Są one
doskonałym czynnikiem pobudzającym rozwój zdolności poznawczych dziecka, wyzwalają
jego twórczą aktywność, sprzyjają rozwojowi wyobraźni, ćwiczą
pamięć, uwagę, spostrzegawczość, wzbogacają słownik.
Podstawową i wspólną ich cechą jest to, że nie są
one wynikiem swobodnej
twórczości dzieci, lecz są formą aktywności przygotowaną
przez nauczyciela i proponowaną dziecku. To nauczyciel

ją tworzy, konstruuje i podsuwa
dziecku, pragnąc je zainteresować, pobudzić jego wyobraźnię.
W tym celu w naszym
przedszkolu zorganizowano
m.in. uroczystości i spotkania z ciekawymi ludźmi, które stały się dla dzieci źródłem niezapomnianych doznań estetycznych, pobudziły
ich
twórczą
aktywność,
wzbogaciły ich wyobraźnię i
wiedzę.
Dnia 18.01.2013 r. z okazji „Dnia Babci i Dziadka” na spotkanie z wnuczętami licznie
przybyli do naszego przedszkola

gendę pt."Jak krawiec Niteczka
został królem". Potem były upo-

zaproszeni dziadkowie . Najważniejszą częścią uroczystości były
występy dzieci. Na początek pod
bacznym okiem wychowawczyń
pani Jolanty Romanowskiej i Urszuli Kordasz jako pierwsze w
inscenizacji jasełkowej zaprezentowały się 3-4-latki. Następnie
starszaki pod kierunkiem pani
Barbary Ostrowskiej i Wiesławy
Wasilewskiej przedstawiły le-

ły się na "BALU KARNAWAŁOWYM" wspólnie z Elmo, Królem,
Królową, Hipiską (p. Dyrektor),
Damami Dworu (paniami nauczycielkami i pomocami nauczycieli), rodzicami, dziadkami i
zaproszonymi gośćmi. Wśród
wspaniałych zaproszonych gości
nie zabrakło miejsca dla dzieci,
których nie udało się przyjąć do
przedszkola w roku 2012/2013.
Tegoroczny bal odbył się
w sali bankietowej "W DOLINIE
ORZA" w Brzeźnie dzięki uprzejmości państwa Krystyny i Zenona
Skrzecz. Oprawę muzyczną, jak i
szereg wspaniałych zabaw podczas balu zorganizowała grupa
artystyczna pod nazwą "Teatr
Pana O" z Poznania.

minki, słodki poczęstunek, który
przygotowali wspaniali rodzice i
wspólne śpiewanie przy akompaniamencie pana Rafała Ostrowskiego. Wzruszenie dostojnych
gości było ogromne.
W dniu 24.01.2013 r. dzieci bawi-
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Z ŻYCIA P RZEDSZKOLAKA
2.02.2013 r. nasze przedszkole odwiedziła grupa teatralna
"Akada" z Suwałk z przedstawieniem pt. „Kto jest najpiękniejszy”. Przedszkolaki z dużym zaciekawieniem oglądały humorystyczną przygodę Motylka, Mrówki, Świerszczyka, Pszczoły
i Pająka, dzięki którym dowiedziały się, że w życiu nie jest
najważniejsza uroda , ale nasze bogate wnętrze.
Dnia 28.02.2013r. przedszkole gościło panów leśniczych:
Adama Staszczuka z leśniczówki w Brzeźnie i Ireneusza Kucińskiego z leśniczówki w Pasiekach. Panowie opowiadali o
swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach,
wspomagając opowieść pokazem multimedialnym.
Wiesława Wasilewska

P RAWDZIWY DUCH KARATE

23 lutego 2013 roku w
hali sportowej w Ełku odbyły się
kwalifikacje do Mistrzostw Europy Karate Shinkyokushin. W tym
prestiżowym turnieju wystarto-

wało 238 zawodników z 32 klubów. Zawodnicy MKKK ShinKyokuShin mieli możliwość konfrontacji z najlepszymi karatekami w Polsce. Klub reprezentowali: Luiza Karapetyan (- 55 kg),
Cezary Łazicki (- 70 kg) – uczeń
gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 w
Goworowie, Jakub Buczyński (+
75 kg) – uczeń gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie,
Kamil Górski (- 90 kg), Dominik
Gwara (+75 kg).
Sensej Michał Gibniewski

(I DAN) jest dumny ze swoich podopiecznych ćwiczących w MKKK
sekcja Goworowo. To właśnie Cezary Łazicki i Jakub Buczyński zdobyli dla klubu dwa brązowe medale i
mają szansę startować w Mistrzostwach Europy. Cezary i Jakub wykazali się dużą determinacją pokazując tym samym prawdziwego
ducha karate.
KUBIE i CZARKOWI serdecznie gratulujemy!!!
Jacek Dobrzyński

A CH !!! T O B YŁ BAL … „W ROZTAŃCZONYM CIELE ZDROWY DUCH ”
9 lutego br. odbył się bal
karnawałowy w Sali Bankietowej
„Forsycja” w Ponikwi Dużej. Organizatorem imprezy była Rada
Rodziców działająca przy Zespole
Szkół Nr 1 w Goworowie. Gospodarz lokalu przygotował gościom
świetne warunki, profesjonalną
obsługę, piękną dekorację sali
balowej oraz zapewnił dobre menu i przebogaty wybór smakołyków. „Jedz, pij i popuszczaj pasa”.
Tej niecodziennej zabawie przyświecał cel charytatywny. Cały
dochód z balu został przeznaczony na obchody jubileuszu 40-

lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Tę gorącą noc
rozpoczął Dyrektor ZS Nr 1 w
Goworowie wręczając każdej
kobiecie kwiatek. Uczestnikami
balu byli nauczyciele, rodzice
oraz ich znajomi, a także zaprzyjaźnione ze szkołą osoby. Zabawa karnawałowa trwała do samego rana, wszyscy bawili się
doskonale przy świetnej muzyce
zespołu „Taks”. Dodatkową
atrakcją tej nocy był występ Larysy Tsoy, która swoim występem wprowadziła wszystkich w

cudowny nastrój zabawy. Goście,
jak co roku, opuszczali salę balową z uśmiechem na ustach, mówiąc: do zobaczenia za rok. Zorganizowanie tak wspaniałej imprezy
byłoby niemożliwe bez ogromnej
pracy i zaangażowania Rodziców.
Wszystkim uczestnikom
balu chcemy podziękować bardzo
serdecznie za to, że dostrzegają
potrzeby szkoły i starają się ją
wspierać.
Tekst: A. Gąsior, E. Bieniecka
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W HOŁDZIE P ATRONOWI

To już 540 rocznica urodzin wielkiego astronoma, Patrona naszej szkoły – Mikołaja
Kopernika. Obchodziliśmy ją 19
lutego 2013r. Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Goworowie szczególnie uroczyście
obchodzą ten dzień. W tym roku również tradycji stało się
zadość. Od rana nasza szkoła
rozbrzmiewała muzyką i śpiewem. Uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej. Przygotowaliśmy wspomnienie sylwetki
wybitnego uczonego, które w
pięknym montażu słowno-

muzycznym przedstawili uczniowie kl. IV-VI. Zgłębiliśmy tajniki
wiedzy o naszym wspaniałym Patronie, oglądając filmy przedstawiające jego życie i działalność.
W hołdzie Naszemu Patronowi
śpiewaliśmy hymn szkoły oraz wykonywaliśmy ozdobne antyramy.
Materiał dekoracyjny w nich zawarty przedstawia postać Kopernika, miejsca związane z jego życiem,
kadry z obchodów Dnia Patrona w
naszej szkole w ubiegłych latach.
Pokazaliśmy też, jak naród upamiętnił wielkiego rodaka przygotowując wystawę monet, banknotów,
znaczków i pomników.
Klasy III wzięły udział w IX
Turnieju Wiedzy o patronie szkoły
- Mikołaju Koperniku. Uczniowie
wykazali się ogromną wiedzą z życia i działalności wielkiego Polaka.
Aż trzy osoby zdobyły maksymalną

ilość punktów i zajęły I miejsce Wiktoria Iwańska, Patrycja Bodytka i Emilia Majkowska z klasy IIIa.
II miejsce - Dominika Grabowska
kl. IIIb, III miejsce Cezary Miłek kl.
IIIa. Do konkursu uczniów przygotowały wychowawczynie klas trzecich: p. K. Chilicka i p.
E.Kucharczyk. Klasy I - II wykonywały w tym czasie gazetkę o Mikołaju Koperniku z materiałów samodzielnie zgromadzonych. Zerówki wyklejały ze swoimi opiekunkami portret wielkiego Polaka.
Mamy nadzieję, że takie
urodziny przypadłyby do gustu
astronomowi. Nam uczniom i nauczycielom, a także zaproszonym
gościom czas ten upłynął w miłej
atmosferze.
K. Mucińska, K. Zacharek

IX GMINNY FESTIWAL P IOSENKI UCZNIOWSKIEJ
Dnia 5 marca 2013 roku
w Szkole Podstawowej w Pasiekach po raz dziewiąty odbył się
Gminny
Festiwal
Piosenki
Uczniowskiej. O główną nagrodę rywalizowali uczniowie ze
szkół w Goworowie, Szczawinie, Kuninie i Pasiekach. Spośród młodych wykonawców
komisja konkursowa wyłoniła
zwycięzców
poszczególnych
kategorii:
Kategoria klasy 0-I
I miejsce Natalia Gąsior
II miejsce Aleksandra Bochenek
III miejsce Paweł Twardziak
Kategoria klasy II-III
I miejsce Zuzanna Tabor
II miejsce Natalia Krawczyk
III miejsce Julia Lubiak
Kategoria klasy IV-VI
I miejsce Wiktoria Dumała
II miejsce Paulina Sówka
III miejsce Natalia Rutkowska

Kategoria klasy gimnazjalne
I miejsce Magdalena Koszelak

II miejsce Damian Kośnik
III miejsce Adrianna Szewczyk
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Goworowie. Pozostali
uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia i dyplomy za udział. Po
zakończeniu festiwalu na wszystkich uczestników czekał słodki
poczęstunek. Na laureatów po-

szczególnych kategorii czeka jeszcze wycieczka ufundowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz występ w dniu 7 lipca
2013 roku na Pikniku w Goworowie.
Nasz festiwal swoją obecnością zaszczycili: Sekretarz Urzędu Gminy Goworowo pan Antoni
Mulawka, przedstawiciel Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goworowie
pani Katarzyna Sobotka oraz
przedstawiciel Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Hanna Siekierska
Organizatorzy
festiwalu
serdecznie dziękują wszystkim za
udział, pomoc oraz zaangażowanie
w organizacji konkursu oraz zapraszają za rok na X Jubileuszowy
Festiwal Piosenki Uczniowskiej.
Tekst: A. Ruszczyk
Foto: A. Solmińska
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P ODSUMOWANIE ROKU K ORCZAKOWSKIEGO W PASIEKACH

24 stycznia br. w naszej
szkole odbyło się uroczyste
podsumowanie działań podjętych w ramach obchodów ROKU KORCZAKOWSKIEGO.
Pierwszym
punktem

programu było przypomnienie
przez uczniów klasy V i VI najważniejszych faktów z życia i
twórczości Janusza Korczaka.
Następnie dzieci z klasy III
przedstawiły scenkę z „Króla
Maciusia I”. Po inscenizacji został rozstrzygnięty konkurs
literacki na najpiękniejszy
wiersz o naszym Patronie. Jury
I miejsce przyznało Paulinie Podolak z klasy VI, II miejsce zajęła
Wiktoria Dumała z kl. IV, a III Julia
Solmińska z kl. VI. Komisja przyznała również jedno wyróżnienie
dla Alicji Tabor z klasy VI. Następ-

nie nauczyciele, uczniowie oraz rodzice obejrzeli prezentację na temat
podjętych przez szkołę inicjatyw w
związku z obchodami Roku Janusza
Korczaka.
Uroczystość zakończył konkurs recytatorski przeznaczony dla
uczniów klas I-III. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I miejsce zajęła Julia Plotzke z kl. I,
II – Sebastian Kraska kl. III,
III – Natalia Krawczyk kl. II.
Jury przyznało jedno wyróżnienie
dla Huberta Kraski z klasy I.
Tekst: A. Ruszczyk
Foto: M. Fidelis

D ZIEŃ B ABCI I D ZIADKA
Mieć babcię to szczęście. Mieć babcię i dziadka to
szczęście podwójne! Ich obecność jest nie do przecenienia
w życiu rodziny. Oni mają
znacznie więcej czasu i cierpliwości niż zapracowani rodzice.
Babcia najszybciej potrafi dostrzec smutek w
oczach dziecka albo jego złe
samopoczucie. Niesie pomoc
w każdej sytuacji, przytuli,
pocałuje. Obecność babci
zwiększa poczucie bezpieczeństwa, sprzyja powstawaniu atmosfery spokoju i pogody.
Dziadek
poszerza
świat dziecka o przeszłość.
Potrafi opowiadać niezwykłe

historie rodzinne, a wnukowie
chętnie go słuchają. To on często
zabiera wnuki na spacer, uczy
majsterkowania i innych drobnych robótek. Daje im poczucie
bezwarunkowej miłości.
Dziadkowie i dzieci wzajemnie się potrzebują. Wnuki dają
poczucie spełnienia, radość i
szczęście.
Babciu, Dziadku – dobrze, że
jesteście!
Dając wyrazy miłości, szacunku i podziwu najmłodsze dzieci z naszej szkoły, pod opieką
swoich pań, przygotowały 22
stycznia 2013 r. przepiękny i
wzruszający program. Maluchy, z
właściwą sobie wrażliwością i
subtelnością, mówiły wierszyki,
śpiewały piosenki, przedstawiały

scenki z życia dziadków i… składały
życzenia, wręczając własnoręcznie
przygotowane upominki. Gromko i
z całego serca zaśpiewały sto lat!
Później babcie i dziadkowie spotkali
się, aby wypić herbatę, zjeść pyszny
tort i porozmawiać o swoich ukochanych wnuczętach.
tekst: Bożena Sotomska
foto: Paweł Jagielski

S POTKANIE Z P OLICJANTEM W K UNINIE
Niezmiernie ważnym
aspektem w wychowaniu i
edukacji dziecka jest kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa na
drodze, w zabawach i w kontaktach z obcymi osobami lub

zwierzętami. Odwiedziny funkcjonariusza policji w szkole sprzyjają
zwróceniu uwagi dzieci na tego
typu zagadnienia.
28 lutego 2013r., w ramach realizacji założeń Szkolnego
Programu Profilaktyki, naszą

szkołę odwiedził st. sierż. Tomasz
Żerański z KMP w Ostrołęce. Spotkanie miało na celu przybliżenie pracy
policjanta i uwrażliwienie dzieci na
zagrożenia występujące w drodze do
szkoły oraz przestępstwa popełniane z użyciem mediów. Ciąg dalszy str. 17.
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W pogadance uczestniczyły dzieci z klas 0-III oraz IV-VI.
Prowadzący zadbał, aby spotkanie przebiegało w sympatycznej
atmosferze i pozostało na długo w
pamięci uczniów. Zapoznał dzieci
z zasadami, których powinny
przestrzegać podczas poruszania
się po drogach, uświadomił im,
jak ważne jest noszenie odblasków, by być widocznym na dro-

dze. Przybliżył zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Funkcjonariusz zwracał
uwagę na zakaz rozmowy z nieznajomymi oraz zakaz brania od
nich prezentów. Omawiał także
nowe formy przestępstw popełnianych głównie z użyciem mediów oraz sposoby skutecznej
ochrony przed nimi.

Uczniowie chętnie uczyli się
właściwych zachowań, aktywnie
odpowiadali na zadawane pytania.
Uczestnicy
spotkania
pięknie podziękowali policjantowi szczerym uśmiechem i
gromkimi brawami.
Organizatorem spotkania była p.
A. Kanclerz.
M. Grzyb

K ONKURS „W IARA MNIE USKRZYDLA ”
W Roku Wiary został ogłoszony konkurs pt.:
„Wiara mnie uskrzydla” dla szkól podstawowych i
gimnazjum diecezji łomżyńskiej. Uczniowie Zespołu
Szkól Nr 1 w Goworowie wzięli w nim liczny udział w
następujących kategoriach: literackiej i plastycznej.
Uczennica Amelia Nadwodna z klasy 3b została laureatką konkursu.

6 grudnia 2012 r. odbyła się Gala finałowa konkursu diecezjalnego w Łomży, gdzie naszej
uczennicy została wręczona nagroda i dyplom
za jej piękne świadectwo wiary wyrażone w
pracy plastycznej. Nagrodę Amelia otrzymała z
rąk J.E. Bp Janusza Stepnowskiego - Biskupa
Łomżyńskiego.
Janina Drabot

S UKCESY TENISISTÓW STOŁOWYCH Z ZSP W G OWOROWIE
22 i 23 lutego 2013 r. odbył się Finał Powiatu Ostrołęckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Zawody miały miejsce w ZSP w Myszyńcu. Dobra passa naszych
sportowców zaczęła się w piątek
22 lutego. Dziewczęta tworzyły
dwa zespoły (drużyny) kierowane
przez Piotra Kosiorka: Gawek Katarzyna i Pietras Renata Damięcka
Iwona, Rabuczewska Paulina i

Kaczmarczyk Iwona.
Pierwsza drużyna zdobyła II
miejsce w rozgrywkach i po zsumowaniu punktów zdobytych
przez drugi zespół, nasza szkoła
zajęła wspólnie z drużyną gospodarzy II miejsce w klasyfikacji
szkół.
W sobotę 23 lutego w
roli faworytów wystąpiły dwie
drużyny chłopców pod wodzą
Krzysztofa Jachimowskiego:

Pietras Wojciech i Stepnowski
Sebastian, Gąsiorowski Sylwester, Gęsich Adam i Sujkowski
Patryk Pierwszy zespół zgodnie
z oczekiwaniami zajął I miejsce,
drugi - piąte. Suma punktów,
jakie zdobyły oba zespoły dała
naszej szkole I miejsce w klasyfikacji szkół.
Wszystkim sportowcom gratulujemy odniesionych sukcesów.
Piotr Kosiorek

S TYPENDIA P REZESA R ADY M INISTRÓW
3 grudnia 2012 roku w
Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce odbyła się uroczystość
wręczenia stypendiów
Prezesa Rady Ministrów najzdolniejszym
uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego. Dyrektor szkoły, pan Tadeusz Olszewski, ciepłymi słowami powitał zaproszonych gości w murach swojej

szkoły. Czterdziestu siedmiu laureatów odebrało
nagrody z rąk mazowieckiego wicekuratora
oświaty pani Katarzyny Góralskiej i dyrektora
delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, pani Teresy Michalak.
Wśród wyróżnionych uczniów była Monika Ponichtera – uczennica III klasy technikum
ZSP w Goworowie .
Gratulujemy Monice bardzo wysokiej średniej.
Irena Minota
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K IERUNKI K SZTAŁCENIA Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P OWIATOWYCH
Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży:
1. TECHNIKUM AGROBIZNESU 4 – letnie
Zawód - technik agrobiznesu (symbol zawodu:
331402)
Kwalifikacje:
• R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
• R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
2. TECHNIKUM HANDLOWE 4 – letnie
Zawód – technik handlowiec (symbol zawodu:
522305)

W

G OWOROWIE

Kwalifikacje:
• A.18. Prowadzenie sprzedaży
• A.22. Prowadzenie działalności handlowej
3. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – Oddział
wielozawodowy
Kierunki kształcenia w szkołach dla dorosłych
(zaocznych):
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 3 –letnie
2. KURSY KWALIFIKACYJNE:
• A.18. Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca, technik handlowiec)
• R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu).

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZAWINIE

Ł ADNE I TANIE

P TASIA STOŁÓWKA
Aby pomóc ptakom przetrwać zimę
członkowie Klubu Szalonych Twórców postanowili je systematycznie dokarmiać. W tym celu
wykonali karmniki z surowców wtórnych, które
wywiesili na rosnących
przy
szkole
drzewkach. Z klasowych okien można
podziwiać
przeróżne ptaki,
które
chętnie
korzystają z naszej stołówki. Przy tej okazji dzieci pod kierunkiem nauczycieli uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki ptaków.
A. Podleś, E. Wójtowicz

W miesiącu
styczniu 2013r. podczas
dodatkowych
zajęć Klubu Szalonych Twórców,
a
także ferii zimowych
uczniowie mieli możliwość robienia biżuterii. Ozdoby wykonywane były z przeróżnych materiałów, m.in. z guzików, koralików i gumek. Wyroby te cieszyły się dużym uznaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
W tym samym czasie dzieci uczyły się wykonywania
masek karnawałowych różnymi technikami.

A. Podleś, E. Wójtowicz

K ONKURS „Z IMA W POEZJI ”
21 lutego 2013r. rozstrzygnięty został szkolny
konkurs plastyczny dla klas IV – VI pod hasłem „Zima
w poezji” – ilustracja do dowolnego wiersza, zorganizowany przez opiekunów Klubu Szalonych Twórców.
Prace na konkurs wykonało 10 uczniów.
Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących
uczestników:
I miejsce – Ewelina Podleś kl. VI
II miejsce – Eliza Walczak kl. VI
III miejsce – Kamila Pietras kl. V.

A. Podleś
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W RACAMY DO TRENINGÓW I G RY W LIDZE
Drużyna piłkarska KS ,,ORZ”
Goworowo po
świątecznym
okresie bożonarodzeniowym z
marszu i bez
treningów, które
rozpoczęły się
15.01.2013 r., w
składzie dwóch drużyn KS ,,ORZ”
Goworowo I i KS ,,ORZ” Goworowo II 06.01.2013 r., wystąpiła w
Turnieju Halowym Piłki Nożnej
KURPIK CUP 2013 w Kadzidle.
Drużyna KS ,,ORZ” Goworowo II
zajęła drugie miejsce, przegrywając w finale z drużyną z Nasiadek
rzutami karnymi. Natomiast drużyna KS ..ORZ” Goworowo I zajęła
miejsce 9. na 12 występujących
drużyn. Natomiast 13.01.2013 r.
w Troszynie w Turnieju Halowym
piłki nożnej ponownie wystąpiły
dwie drużyny piłki nożnej z Goworowa, zajmując odpowiednio 4.

D ZIAŁANIA

i 7. miejsce.
20.01.2013 r.,
ponownie dwie
drużyny ORZ-a
Goworowo wystąpiły w turnieju Halowym
Piłki
Nożnej
KURPIK CUP w
Kadzidle. W turnieju wystąpiło
12 drużyn.
Drużyna KS ,,ORZ” Goworowo II
zajęła drugie miejsce przegrywając z finale rzutami karnymi z
rywalem ligowym KS Krasnosielc,
natomiast
drużyna
KS ,,ORZ” Goworowo I zajęła 6.
miejsce.
W dniu 02.03.2013 r.,
drużyna KS ,,ORZ” Goworowo
rozegrała pierwszy mecz sparingowy na sztucznej nawierzchni
stadionu w Ostrołęce z drużyną
ligi okręgowej KS Troszyn. Mecz
zakończył się wynikiem 3:2 dla
drużyny z Troszyna. Przed nami

W RAMACH FERII ZIMOWYCH

W ramach ferii z GOKSiR
w Goworowie 30.01.2013 odbył
się na hali sportowej ZSP w Goworowie Turniej Unihokeja, w
który zagrało pięć drużyn: OLD
STARS, FC DRZEWCE, RAKERSI, RĘBISZE KOL. i DANONKI
Czekoladowy świat
W tym dniu dzieci mogły skosztować czekolady płynącej z fontanny i udekorować ciasteczka
według swojego pomysłu. Były
też zagadki związane z historią
czekolady. Na czekoladowy
dzień dzieciaki przyprowadziły
swoje mamy i babcie.
02.2.2013 odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącej Rady Gminny Goworowo. W turnieju wzięło

kolejne mecze sparingowe.
W klubie na co dzień trenuje ok. 25 seniorów pod wodzą
grającego trenera Pana Łukasza
Dumały. Natomiast drużynę juniorów szkoli pod kątem zgłoszenia do rozgrywek w lidze
okręgowej COOZPN w Ciechanowie trener Pan Bartosz Dziełak .
Ponadto Zarząd Klubu czyni starania o powołanie drużyny żeńskiej w piłce nożnej.
Prezes KS ,,ORZ” Goworowo
mgr Jan Janusz Mech

GOKS I R

udział 46 osób w czterech kategoriach wiekowych.
Turniej w warcaby i gry na konsoli
XBox
Dzieci i młodzież mogła również w czasie
ferii zagrać w gry na
konsoli Xbox i spróbować sił grając w warcaby.
Bajkowe konkursy
Na zakończenie ferii z GOKSiR zaproponowano dzieciom spotkanie
z bajką. Dzieci udowodniły, że są
im dobrze znane tradycyjne bajki.
Kot w butach, Calineczka i wiele
innych spowodowały, że dzieci
świetnie się bawiły przy przebie-

raniu grochu czy wyścigu w siedmiomilowych butach. Zagadki i
zabawy z bajkowymi postaciami
przeprowadziła instruktorka kultury Agata Majk.
Agata Majk

C ZŁOWIEK — NAJLEPSZA INWESTYCJA . P ROJEKT SYSTEMOWAY NA 2013 ROK
Zakończono nabór do projektu systemowego na rok 2013.
W roku bieżącym w
projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego weźmie udział 16 kobiet.
Koordynator realizujący projekt
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Goworowie informuje, że zakończyła się
rekrutacja do projektu systemowego pt.
„Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad
dziećmi w gminie Goworowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej”, Działanie
7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”, współ-

finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zakwalifikowało się 16 kobiet, które zostaną objęte kompleksowym wsparciem w ramach instrumentów aktywnej integracji w zakresie
aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej, w tym m.in.
spotkania ze specjalistą, trening umiejętności wychowawczych, trening przeciwdziałania uzależnieniom i radzenia sobie ze stresem, warsztat umiejętności społecznych. Przewidziano działania środowiskowe: udział w Dniu Dziecka, udział
w pikniku rodzinnym. Dla uczestniczek przewidziano wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem w
projekcie oraz uzupełnieniem wykształcenia.
W dniu 22.02.2013r. w siedzibie GOPS odbyło się spotkanie informacyjne z beneficjentkami oraz osobami realizującymi projekt systemowy, na którym przedstawiono główne
założenia projektu, omówiono działania które będą realizowane oraz korzyści płynące z uczestnictwa w nim. Działania w
ramach projektu będą realizowane do 31.12.2013r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Ewa Filipiak
GOPS Goworowo

K OMUNIKATY !
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Wójta
Gminy Goworowo, jako organ właściwy, na
podstawie art.11 ust.4 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2012 r. poz.1548, z późniejszymi zmianami)
informuję o następujących zmianach ustawowych dotyczących osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne:
1. wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
z dniem 30 czerwca 2013r
2. warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązujących od
dnia wejścia w życie w/w ustawy
3. warunkach nabywania prawa do świadcze-

nia pielęgnacyjnego obowiązujących od
dnia wejścia w życie w/w ustawy.
WYDAWANIE WNIOSKÓW OD 15 CZERWCA
2013 ROKU, PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
OD 1 LIPCA 2013 ROKU.

Jednocześnie informujemy, że
uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 7
sędziów NSA Warszawa z dnia 11 grudnia 2012 roku sygn. I
OPS 5/12 stwierdza, że prowadzenie gospodarstwa rolnego
przez rolnika stanowi negatywną przesłankę przyznania tej
osobie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust.
1 w związku z art. 3 pkt. 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych .
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w
Goworowie, ul. Szkolna 10, 07-440 Goworowo, Sekcja świadczeń rodzinnych, Tel. 29 7614015 w.27.
Ewa Filipiak

K OMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA OD 1 STYCZNIA 2013 R . KRYTERIUM DOCHODOWEGO
PRZY UBIEGANIU SIĘ O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA .
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł netto miesięcznie
w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w
Dzienniku Ustaw z 2012 r. (poz. 1255).

Ewa Filipiak
GOPS Goworowo

